
 

HANDKE-SPLITTELSER 

 

Diskusjoner som uteglemmer de naturhistoriske betingelsene for den kommende 

offentlighetssfæren er kritikkverdige, men jeg vil likevel uttrykke min respekt for 

Øyvind Bergs konsekvente kritikk av årets Ibsen-pris.  

 

At en norsk forfatter er våken nok til å oppfatte implikasjonene av Peter Handkes 

mangelfulle kunstnerskap er svært håpefullt. Dette i motsetning til lokale opportunister 

som prediker kunst for kunstens egen skyld, og som tror at all prinsipiell tenkning er 

abstrakt og uforpliktende, mens nærlesning og sitatpolitikk er troverdigheten selv.  

 

Kulturlivets hanekammer splitter historisk sett etikk fra estetikk og har dermed 

politisert sine vurderinger gjennom å hylde kunstnerisk prestasjon på bekostning av 

menneskeverdet.  Jon Fosse åpnet for dette hovmodet i VG nylig der han fra sin noe 

tungt beridde Rosinante forkynte at ”Norge ter seg som en gjeng idioter” (25.09.14). 

Det tyder på at den gode Fosse ikke bare er en stor forfatter, men befinner seg i en 

drømmenes verden der gjengen ”Norge” truer med å bringe ham ut av Grotte-søvnen. 

På slike steder blir falske motsetninger til ekte skjønnhet, når som helst. Når det er sagt, 

også jeg blir pinlig berørt av norske kulturjournalister. Dagsrevyens spørsmål til Peter 

Handke i Nationaltheatrets foyer bør lede til oppvask i Kringkastingsrådet.  

 

I fortsettelsen av Ibsenpris-diskusjonene er det grunn til å løfte blikket: 

 



Menneskeverdets litteratur vil aldri opphøye en menneskelig prestasjon på bekostning 

av mennesket selv, det være seg enkeltmennesket eller folkegrupper. Selv ikke en 

omsvermet amoralsk litteratur kan tåle dette knefallet for kunst som sosial ufølsomhet. 

Dette er litteraturens siste skanse, at det hellige og ukrenkelige mennesket er 

brennpunktet i forfatternes ytringer, det være seg i romaner eller artikkeldiktning. De 

som våger å splitte et forfatterskap fra forfatterens meninger, som om ikke nettopp 

litteraturen skulle forplikte forfatteren på alle språklige uttrykk, tar til orde for et skisma 

som kan få fatale følger.  

 

Rettsvesenet skal kunne skille handling fra person, slik at vi ikke dømmer et menneske 

for hva det er, men for hva det gjør. Det skjer for å beskytte menneskeverdet, også i 

forbryteren . Med en forfatter stiller det seg annerledes. Der er språkhandling, verk og 

person vevd sammen på alle nivåer, til tross for medias daglige forsøk på å splitte slike 

kategorier. En litteraturkritikk eller en juryering som bare forholder seg til verket 

fremmer unnvikelse som sannhetsideal. Hvis Handke ikke med all retoriske kraft 

fordømte Srebrenica-massakren, før han kunne likestille uhyrlighetene med andre 

massakre på Balkan, er han i medias vold, nettopp de media han i utgangspunktet 

ønsket å motarbeide. Opptrer han i Milosevics begravelse uten å ta hensyn til at en 

meningsbærende og ladet sosial kontekst som dette tilhører forfatterens språkunivers, 

dobbeltkommuniserer han sin egen handling. Ikke først og fremst fordi han taler der, 

men siden Serbia-tekstene hans og konteksten er vevd sammen. Det er altså ikke et 

politisk ”syn” som skulle frata Handke Ibsen-prisen, men sosiale, språklige og litterære 

handlinger der han gjorde felles sak med regimet som har ansvaret for en av tidenes 

verste massakre.   



 

 

Disse feilvurderingene – epistemologisk sett – har etter mitt skjønn redusert hans 

kunstnerskap fordi litteratur alltid må velge menneskets side, på tvers av alle politiske 

hendelser. Vi kan angripe våre fienders standpunkter, men må forsvare deres 

menneskeverd, ja gi dem å spise og drikke hvis de er sultne! En forfatter kan være 

verdens største fanatiker, en nazist, en Hamsun, en Celine, men fortjener da ikke 

samfunnets ovasjoner. Jeg har respekt for dem som leser Handkes gode romaner og vil 

ikke sette ham i selskap med nevnte forfattere, men jeg vil bekjempe et litteratursyn 

som aktivt gjør forfatteren til litterær strateg, et slags halv-menneske som bare kan 

stilles til ansvar for kvaliteten i et kunstverk.  

 

Forvirrede æresbevisninger beviser bare at kultureliten ennå ikke har lært seg å fylle 

begrepet ”politisk” med annet innhold enn fra den offisielle politiske sfæren,  kvasi-

elitært og løsrevet fra folks liv. Den sanne politikken finnes mellom polis og oikos, midt i 

sivilsamfunnets søken etter verdighet, nedenfra. Fra dette ubestemmelige mylderet av 

barnepass, kjærlighetssorg, familieselskaper, kjæledyr, lesestunder, hagehold, 

vennepleie og glødende diskusjoner hører litteraturen hjemme.  

 

Den norske Handke-debatten har vist for all verden at de skriftlærde kan tolke utvalgte 

sitater høyt og lavt, hvilket også må til, men at tolkningen av kontekstuelle handlinger 

er tilsvarende underutviklet. Disse to nivåene blandes, slik Kaja Schjerven Mollerin 

viser i sin artikkel i Bokmagasinet 18.10.14. Jeg tror forvekslingen  av ytringsfrihet og 

handlingsforpliktelse angår den individualismen som herjer med oss i velferdsstatene, 



og som kanskje opprinner fra kunstnersfæren? Har elfenbenstårnene blitt  

meningsarkitektur hos forfattere som drømmer om ”frirom”? Det er i så fall en kognitiv 

arkitektur som bygger på splittelse, siden mening skilles fra kunst, og person fra 

litteratur, slik soma skilles fra psyke. En diskusjon om sannhet som bare leter etter 

bevisbærende detaljer i serier av skriftstykker, blir som en domstol uten en anklaget, 

men med mange anklagere. Hva verre er, det blir en diskusjon med et forenklet 

menneskebilde der den anklagede demoniseres og blir scape goat for sine handlingers 

skyld, om enn ikke i Kaj Skagens artikkel i Dag og Tid 17.10.14.  

 

Skal denne verdens jurymedlemmer fortsette å bruke sin makt og penger til å splitte 

forfatterperson og forfatterskap, skader det ikke bare litteraturen. Det samme kan fort 

skje innenfor andre samfunnsområder. Marerittet i klimakaosets tid er at litteratur og 

ytringer svever rundt i en sfære der alt er tillatt og ingen stilles til ansvar med 

handingskritikk. Vi hørte hvordan Statoils ledere snakket i vei om bærekraftige 

investeringer mens skadene på mennesker og natur i Alberta pågikk for fullt. 

Blogghelvetes anonymisering av avsenderen hører med i dette perspektivet, på samme 

måte som de privilegerte klassers anonymitet uttrykker seg i fortiede og subtile 

hatsytringer, som hersketeknikker og maktbruk. I et levende fellesskap må personer 

avsløres for sin maktbruk, for sine allianser med maktmennesker, og for dirty play.  

 

Tegnene på at denne forvirrede tiden allerede er her, kommer ikke fra en norsk Ibsen-

jury eller en betydelig forfatter, men viser seg i forfallet av kritikkens institusjoner. 

Terje Dragseth formulerte det slik i Klassekampen nylig: ”Vi opplever over hele den 

vestlige verden et hat mot den kritiske intelligens. Dette hatet geberder seg i alle fora av 



offentlighet.” Dessverre er ikke dette hatet bare kjennetegnet av geberder, men kan 

like gjerne luske rundt i estetikkens akk så hvite gevanter, under innflytelse av 

forfengelighet og lengselen etter storhet. 

 

       FF/ 

 

   


